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W jaki sposób Unia Europejska mo¿e pomóc Twojej firmie?
• Rozwój przedsiêbiorstwa finansowany ze œrodków publicznych
• Zasady efektywnego pozyskiwania wsparcia
• Regu³y zarz¹dzania œrodkami unijnymi
• Prowadzenie projektu wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹
• Podsumowanie wyników badañ nad wsparciem unijnym dla polskich
przedsiêbiorstw
Rozwiñ swoj¹ firmê dziêki funduszom unijnym
Ciê¿kie jest ¿ycie ma³ego i œredniego przedsiêbiorstwa. Nie dla niego bowiem
przeznaczono suty stó³ instrumentów finansowych i œrodków gie³dowych, przy którym
posilaj¹ siê giganty rynkowe. Fale niestabilnoœci gospodarczej przyczyniaj¹ siê
do och³odzenia ¿arliwoœci banków w zakresie udzielania kredytów. Czy to oznacza,
¿e firmy sektora MŒP s¹ pozostawione same sobie? Na szczêœcie nie! System wsparcia
przygotowany w ramach funduszy strukturalnych oferuje wspania³e mo¿liwoœci rozwoju
tym, którzy chc¹ i potrafi¹ z niego skorzystaæ. Spróbuj i ty — weŸ do rêki wêdkê, na któr¹
z³apiesz grub¹ rybê pe³n¹ œrodków unijnych. Po³ów czas zacz¹æ!
Nie przegap swojej szansy i skorzystaj z pieniêdzy oferowanych Twojemu przedsiêbiorstwu
w ramach funduszy strukturalnych. Przygotuj projekt finansowany z Regionalnych
Programów Operacyjnych, Kapita³u Ludzkiego, Innowacyjnej Gospodarki czy te¿
Infrastruktury i Œrodowiska, a potem efektywnie nim zarz¹dzaj. Dziêki tej ksi¹¿ce dowiesz
siê, co mo¿na sfinansowaæ, jak poprawnie przygotowaæ wniosek oraz w jaki sposób
skutecznie prowadziæ projekt.
• Wsparcie finansowe z funduszy unijnych.
• Oferta dla osób fizycznych, zamierzaj¹cych za³o¿yæ w³asn¹ firmê.
• Dotacje na ró¿ne cele.
• Aplikowanie, realizacja i przep³ywy finansowe w ramach projektu.
• Sposoby finansowania inwestycji.
• Doœwiadczenia beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego
„Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw”.
• Doœwiadczenia przedsiêbiorców, którzy za³o¿yli firmê, korzystaj¹c ze œrodków UE.
• Spis instytucji wdra¿aj¹cych.
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Rozdzia 2.
Zasady efektywnego
pozyskiwania dotacji

Po przedstawieniu moliwoci pozyskania rodków na realizacj projektów przez mae i rednie przedsibiorstwa warto zastanowi si nad
wybranymi zagadnieniami, dziki którym moliwe stanie si efektywne
pozyskanie wsparcia na realizacj wymarzonej inwestycji. W rozdziale
tym przeanalizujemy najwaniejsze zagadnienia zwizane z przygotowaniem projektu, a potem wniosku o dofinansowanie projektu.

2.1. Zewntrzny konsultant
Przed przystpieniem do realizacji prac, które zakocz si zoeniem
wniosku o dofinansowanie, beneficjent powinien rozwiza podstawowy dylemat: czy decyduje si na przejcie caego procesu samodzielnie, czy bdzie wspópracowa z zewntrznym konsultantem.
Kade z tych rozwiza ma wady i zalety. Poniewa od kilku lat pracuj w brany rodków europejskich, wiem take, e powysze rozwizania obrosy take licznymi legendami, które równie zostan
przeanalizowane.

84

FUNDUSZE UNIJNE — SZANSA NA ROZWÓJ MAYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

Rynek zewntrznych usug konsultingowo-doradczych w zakresie
doradztwa europejskiego w Polsce zacz rozwija si bardzo dynamicznie ju w momencie otrzymania przez Polsk pomocy przedakcesyjnej w ramach programów SAPARD, ISPA i PHARE. W krótkim
okresie czasu powstay liczne przedsibiorstwa, które oferoway usugi
w zakresie:





doradztwa zwizanego z wyborem róda dofinansowania,
wsparcia merytorycznego na etapie przygotowania wniosku,
wsparcia administracyjnego na etapie aplikowania,
wsparcia merytorycznego i administracyjnego w zakresie
zarzdzania (rozliczania) dotowanego projektu.

Po wejciu Polski do UE i umoliwieniu dostpu do rodków
w latach 2004 – 2006 w ramach ówczesnych programów operacyjnych liczba zewntrznych firm ulega zdecydowanemu zwikszeniu.
Poniewa bariery wejcia na ten rynek s relatywnie niskie (praktycznie jedyn barier jest ta zwizana z wiedz o systemie wdraania),
kadego dnia powstaje w Polsce co najmniej kilkanacie tego typu
firm. Zwiksza to oczywicie konkurencj na tym rynku i prowadzi
do silnej walki o potencjalnego klienta.
Lata czonkostwa Polski w UE przyczyniy si take do pewnych
systemowych przemian w strukturach organizacyjnych podmiotów.
Duo organizacji zdecydowao si na stworzenie w ramach swojej
struktury organizacyjnej specjalistycznej komórki odpowiedzialnej za
pozyskiwanie i zarzdzanie projektami finansowanymi ze rodków
publicznych. Dotyczy to w szczególnoci jednostek administracji rzdowej, samorzdowej, szkó wyszych, organizacji pozarzdowych,
duych przedsibiorstw. Jednake pomimo tworzenia takich komórek
organizacyjnych cigle istnieje popyt na tego typu usugi. Jak na tym
tle przedstawiaj si mae i rednie przedsibiorstwa? Cigle brakuje

Zasady efektywnego pozyskiwania dotacji

w peni reprezentatywnych bada, jednake z wybranych projektów
badawczych wynika, e cigle korzystaj i zamierzaj korzysta z usug
zewntrznych doradców1.
Reasumujc: w dniu dzisiejszym istnieje silny popyt i silna poda
na tego typu usugi2. Mona zatem zdecydowa si na caociowe
zakontraktowanie tego typu usug od podwykonawcy. Przyjrzyjmy si
najwaniejszym zmiennym warunkujcym decyzj o wyborze dostawcy
takich usug:




Dugookresowa strategia rozwoju beneficjenta
— waciciel lub zarzd przedsibiorstwa powinni zdecydowa
si, czy zamierzaj rozwija w ramach swojej struktury
specjaln komórk organizacyjn, czy bd decydowali si
na wynajmowanie zewntrznych usug. Wanym kryterium
s tutaj koszty i produktywno . Beneficjent powinien
odpowiedzie sobie na pytanie, czy sta go na zatrudnienie
dodatkowych pracowników i inwestowanie w ich rozwój
(np. odpowiednie kursy, szkolenia, zakup literatury)? W jakim
okresie osoby te uzyskaj odpowiedni produktywno , która
zrównoway poniesione nakady?
Potencjalny obszar projektów — beneficjent powinien
odpowiedzie sobie na pytanie, jakie typy projektów planuje
realizowa w najbliszych latach. Czy bd one jednorodne
czy zrónicowane? Czy bd wymagay nawizania wspópracy
z innymi podmiotami (np. jednostkami B+R), czy bd raczej
realizowane tylko przez wnioskodawc.

1

Dodatkowe informacje w tym zakresie znajduj si w rozdziale 4., gdzie
przedstawiono wybrane wyniki bada autora nad wdraaniem rodków
europejskich.

2

Wpisujc zapytanie „doradztwo europejskie” do wyszukiwarki internetowej, otrzymujemy prawie 400 000 odnoników.
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Zakres usug objtych wsparciem — przedsibiorca powinien
zdecydowa si, jaki zakres usug zostanie ewentualnie
przekazany zewntrznemu wykonawcy — przygotowanie
wniosku, zarzdzanie procesem aplikacyjnym czy take
administrowanie projektem.

Po przeanalizowaniu tych zmiennych naley podj ostateczn
decyzj. Przyjrzyjmy si wadom i zaletom poszczególnych opcji.
Podwykonawca posiada dowiadczenie i osignicia w interesujcej nas dziedzinie, dysponuje zespoem pracowników, partnerów
zorientowanych w tematyce. Warto jednake zwróci uwag na subteln kwesti: zewntrzny doradca najczciej bdzie zainteresowany przygotowaniem takiego wniosku o dofinansowanie, który wygra
konkurs, czsto zawyajc wybrane aspekty wniosku (np. deklarowany
poziom rezultatów), tylko dla niektórych podwykonawców wane jest,
aby przygotowywany projekt by moliwy do zrealizowania3.
Z kolei decyzja o budowaniu wasnego zespou ma kilka zalet,
którymi s: znajomo specyfiki beneficjenta, znajomo kierunków
jego rozwoju, znajomo procedur i moliwoci wnioskodawcy. Z drugiej strony oznacza konieczno zaangaowania kapitaowego oraz
ewentualne ryzyko, e po pewnym czasie zespó ten usamodzielni si
i zrezygnuje ze wspópracy z wnioskodawc.
Jak wida , kada z opcji ma swoje wady i zalety i trudno jest ostatecznie zdecydowa si, w któr stron przechyli szal wyboru.
Z bada i obserwacji autora wynika, e mae i rednie przedsibiorstwa najczciej decyduj si na wspóprac z zewntrznym konsul3

Autor w swojej praktyce zawodowej kilkakrotnie spotka si z sytuacj,
w której beneficjent rezygnowa z realizacji projektu po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu, ze wzgldu na „wyrubowane” wskaniki wprowadzone przez konsultanta, które podwyszyy ocen projektu, ale jednoczenie praktycznie uniemoliwiy jego realizacj.

Zasady efektywnego pozyskiwania dotacji

tantem, z kolei due organizacje czciej decyduj si na tworzenie
takich wewntrznych zespoów. Zakadajc, e czytelnik take zdecyduje si na taki wybór, warto przekaza gar porad zwizanych
z nawizywaniem wspópracy z zewntrznym konsultantem:
1. Konsultant nie zna specyfiki przedsibiorstwa, jego zwyczajów,
wewntrznych uwarunkowa — aby zwikszy szanse
na realizowanie projektu, warto umoliwi mu dokadne
zapoznanie si z wewntrznymi regulacjami i dokumentami.
2. Warto dokadnie przedyskutowa z konsultantem opis wniosku
o dofinansowanie, w szczególnoci sposób, w jaki beneficjent
zamierza realizowa ten projekt, uwzgldniajc specyfik
aplikujcej organizacji. W przeciwnym razie konsultant stworzy
fikcj, która moe i zostanie wysoko oceniona, ale bdzie
kompletnie niemoliwa do realizacji w praktyce.
3. Warto uzaleni wynagrodzenie konsultanta od sukcesu
w otrzymaniu dotacji. W praktyce zawodowej czstym
rozwizaniem jest kwota bazowa oraz procent od uzyskanej
dotacji (tzw. success-fee).
Wspópraca z konsultantami obrosa take licznymi mitami, najwaniejszy i jednoczenie chyba najgroniejszy z nich to moliwo
tzw. „zaatwienia” dotacji. Poniewa czsto w praktyce zawodowej spotykam si z pytaniem, co mog zaatwi , bo inne firmy to gwarantuj,
chciabym z caym przekonaniem poinformowa czytelników, e adna
z firm doradczych nie jest w stanie zagwarantowa otrzymania dotacji.
System wyboru projektów skierowanych do maych i rednich przedsibiorstw jest tak skonstruowany, e nie jest moliwe „przepchnicie” projektu przez ocen merytoryczn. Sdz, e nierzetelni doradcy
wprowadzaj czsto beneficjenta w bd, obiecujc mu zaatwienie
dotacji i bazujc na nieznajomoci procesu aplikacji i oceny wniosku.
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Niezalenie do decyzji o wyborze zewntrznego konsultanta lub
rozpoczciu przygotowa do realizacji projektu we wasnym zakresie,
beneficjent musi zapozna si szczegóowo z dokumentacj konkursow.

2.2. Efektywne czytanie
dokumentacji konkursowej
Pozyskanie rodków publicznych przez przedsibiorstwo powinno
zosta poprzedzone szczegóowym zapoznaniem si z kilkoma dokumentami. Ze wzgldu na swoj obszerno s one czsto pomijane na
etapie prac nad wnioskiem o dofinansowanie projektu. Poniewa
czytelnik w rozdziale pierwszym dowiedzia si ju, jakie operacje s
moliwe do sfinansowania w ramach programów operacyjnych, poniej przedstawione zostan najwaniejsze z punktu widzenia wnioskodawcy aspekty poszczególnych dokumentów.

2.2.1. Program Operacyjny

Program operacyjny jest pierwszym dokumentem, z którym powinien
zapozna si potencjalny beneficjent. Kady z programów operacyjnych zawiera kilka wanych informacji, które naley bezwzgldnie
przedstawi we wniosku o dofinansowanie projektu. Poszczególne
programy operacyjne s moliwe do uzyskania w wersji elektronicznej
na stronach instytucji wdraajcych poszczególne dziaania4. Zapoznajc si z programem operacyjnym, naley w szczególnoci przeczyta :
4

Dane teleadresowe znajduj si w Aneksie.
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diagnoz sytuacji — jest to najczciej pierwsza cz
dokumentu,
strategi, w szczególnoci cel strategiczny i cele szczegóowe
— w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu bdzie trzeba
midzy innymi odwoywa si do tych zagadnie,
cel gówny, cele szczegóowe i uzasadnienie realizacji
interesujcego beneficjenta priorytetu — podobnie jak
powyej znajomo ta okae si niezbdna dla uzasadnienia
potrzeby realizacji projektu.

2.2.2. Szczegóowy Opis Priorytetów
Programu Operacyjnego

Dokument ten zawiera najwaniejsze z punktu widzenia procesu aplikacji o rodki europejskie informacje i powinien by bardzo szczegóowo przeczytany przez beneficjenta. Dokument ten jest dostpny
w wersji elektronicznej na stronach internetowych instytucji wdraajcych, warto take pamita , e podlega on czstym uaktualnieniom
i beneficjent powinien nabra nawyku weryfikowania, czy pracuje na
aktualnej wersji. Uaktualnienia nie obejmuj raczej zmian w strukturze dziaa i poddziaa, ale precyzuj bd zmieniaj pewne szczególne uwarunkowania wpywajce na zaoenia wstpne do skadanego
projektu.
Po cigniciu aktualnej wersji dokumentu naley wybra ze spisu
treci interesujce przyszego wnioskodawc dziaanie lub poddziaanie i zapozna si po pierwsze z uzasadnieniem podjcia danego
priorytetu (bdzie potrzebne przy budowaniu uzasadnienia potrzeby
realizacji projektu) oraz po drugie — z informacjami zawartymi
w tabeli dla konkretnej linii finansowej. W tabeli 2.1 przedstawiono
wyjanienia poszczególnych informacji wraz z ich wanoci dla podmiotu przygotowujcego wniosek o dofinansowanie projektu.
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Tabela 2.1. Wyjanienie poszczególnych pól w tabeli Szczegóowego Opisu
Priorytetów Programu Operacyjnego
Nazwa programu
operacyjnego

Bez uwag.

Numer i nazwa priorytetu

Bez uwag.

Nazwa Funduszu
finansuj cego priorytet

W ramach wsparcia dotacji MSP moliwe s dotacje
finansowane w ramach:
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
• Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Informacja, z jakiego funduszu jest finansowane
dane dziaanie, jest wana ze wzgldu na zakres
5
kwalifikowalnoci wydatków moliwych
do sfinansowania w ramach danego typu projektu.

Instytucja Zarz dzaj ca

Instytucja odpowiadaj ca za zarz dzanie programem.
W przypadku gdy ponisze dwa pola s puste, oznacza
to, e instytucja zarz dzaj ca peni dla danego
dziaania take rol instytucji porednicz cej
i wdraaj cej (porednicz cej II stopnia).

Instytucja Porednicz ca

Instytucja porednicz ca w zarz dzaniu programem.
Jeeli to pole jest puste, to jej zadania peni
instytucja zarz dzaj ca.

Instytucja Wdraaj ca
(Instytucja Porednicz ca
II stopnia)

Najwaniejsza z punktu widzenia pozyskiwania
dotacji instytucja, do jej zada naley
w szczególnoci:
•
•
•
•
•

szkolenie beneficjentów,
udzielanie wyjanie beneficjentom,
ogaszanie konkursów,
realizacja procedury naboru wniosków,
wyanianie listy podmiotów, które pozytywnie
przeszy proces oceny merytorycznej,
• podpisanie umowy na realizacj projektu,
• wspópraca z beneficjentem w realizacji
projektu,
• nadzór nad realizacj projektu.

Jeeli to pole jest puste, oznacza to, e zadania
tego podmiotu peni instytucja porednicz ca.

5

Kwalifikowalnoci powicony jest rozdzia 2.3.

Zasady efektywnego pozyskiwania dotacji

Tabela 2.1. Wyjanienie poszczególnych pól w tabeli Szczegóowego Opisu
Priorytetów Programu Operacyjnego — cig dalszy
Instytucja Certyfikuj ca

Instytucja certyfikuj ca wydatki w ramach programu
operacyjnego. W praktyce zarz dzania projektem
praktycznie „niezauwaalna” dla beneficjenta.

Instytucja porednicz ca
w certyfikacji

Instytucja wspomagaj ca certyfikacj wydatków
w ramach programu. W praktyce zarz dzania
projektem praktycznie „niezauwaalna” dla
beneficjenta.

Instytucja odpowiedzialna
za otrzymanie patnoci
dokonywanych przez KE

Instytucja przekazuj ca rodki z UE do poszczególnych
instytucji. W praktyce zarz dzania projektem
praktycznie „niezauwaalna” dla beneficjenta.

Instytucja odpowiedzialna
za dokonywanie patnoci
na rzecz beneficjentów

Bez uwag.

Numer i nazwa dziaania

Bez uwag.

Cel i uzasadnienie dziaania Bardzo wane informacje, szczególnie w kontekcie
uzasadnienia potrzeby realizacji projektu.
Komplementarno z innymi W polu tym najczciej przedstawione s dwa rodzaje
dziaaniami i priorytetami
informacji:
1. Informacja o moliwociach uzyskania
podobnego wsparcia i wskazuj ca, w jakich
innych programach moliwe jest pozyskanie
podobnych dotacji.
2. Informacja o warunkach brzegowych przyst pienia
do innych form wsparcia.
Dziki znajduj cej si w tym polu informacji moliwe
jest opracowanie dugookresowej strategii rozwoju
6
przedsibiorstwa w oparciu o rodki europejskie .
Przykadowe rodzaje
projektów

6

Kluczowa z punktu widzenia kwalifikowalnoci
projektu informacja. W polu tym przedstawiono,
jakie typy projektów s moliwe do realizacji,
a zatem sfinansowania, w ramach danego dziaania
(lub poddziaania).

Szerzej jest o tym mowa w rozdziale 4.3.
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Tabela 2.1. Wyjanienie poszczególnych pól w tabeli Szczegóowego Opisu
Priorytetów Programu Operacyjnego — cig dalszy
Klasyfikacja kategorii
interwencji funduszy
strukturalnych

Informacja pozwalaj ca instytucji zarz dzaj cej
monitorowa kierunek wydatków. Zapytanie o numer
kategorii wystpuje we wniosku o dofinansowanie
projektu, beneficjent najczciej musi poda numer
7
z rozwijanej listy (pole typu kombi) .
Klasyfikacja obejmuje nastpuj ce grupy:
• temat priorytetowy — kategoria interwencji
dla podstawowego obszaru dziaa projektu,
• temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing) — w przypadku wystpowania cross-financingu podany jest kod interwencji dla dziaa
8
objtych cross-financingiem ,
• forma finansowania — sposób rozliczenia
z beneficjentem,
• dziaalno gospodarcza — brane objte
wsparciem w ramach danego dziaania,
• lokalizacja — obszar realizacji projektu,
zrónicowany ze wzgldu na regionalny b d
ponadregionalny charakter programu.

Lista wydatków
kwalifikowanych w ramach
dziaania

Informacja o dokumencie precyzuj cym warunki
kwalifikowalnoci wydatków. Zagadnieniu
kwalifikowalnoci powicony jest rozdzia 2.3.

Zakres stosowania crossfinancingu

Jeeli w danym dziaaniu (poddziaaniu) moliwy
jest cross-financing, w tym polu scharakteryzowano
jego zakres.
Cross-finanacing jest rozwi zaniem umoliwiaj cym
sfinansowanie w ramach jednego projektu wydatków
z rónych funduszy strukturalnych, np. po czenia
wydatków o charakterze inwestycyjnym
(finansowanych z EFRR) z wydatkami o charakterze
szkoleniowym (finansowanymi z EFS). Jeeli w danym
dziaaniu wystpuje cross-financing, w tym polu
opisane s jego warunki brzegowe.

7

Numery kodów zostay podane w Zaczniku.

8

Pojcie cross-financingu zostao szczegóowo omówione w rozdziale 2.3.

Zasady efektywnego pozyskiwania dotacji

Tabela 2.1. Wyjanienie poszczególnych pól w tabeli Szczegóowego Opisu
Priorytetów Programu Operacyjnego — cig dalszy
Beneficjenci

Pole to dostarcza dwóch wanych informacji:
• Typ beneficjentów — informacja, jaki typ
podmiotu jest upowaniony do aplikowania
o rodki w ramach tego dziaania. Warto
pamita , e osoby fizyczne (oczywicie
z wyj tkiem osób prowadz cych dziaalno
gospodarcz ) nigdy nie bd wskazane jako
beneficjent. W niektórych przypadkach, jeeli
w dziaaniu (poddziaaniu) wystpuj schematy,
wtedy w polu tym szczegóowo przedstawia si
beneficjentów dla kadego ze schematów.
• Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy
spoeczne bezporednio korzystaj ce z pomocy)
(jeli dotyczy) — informacja, do jakiej grupy
osób lub podmiotów skierowane jest wsparcie.
Dotyczy to w szczególnoci wsparcia o charakterze
szkoleniowym lub doradczym. W przypadku
wsparcia inwestycyjnego pole to najczciej
pozostaje puste.

Tryb przeprowadzania
naboru wniosków
o dofinansowanie

Informacja o sposobie naboru wniosków
o dofinansowanie projektu. W zasadniczy sposób
wpywa on na proces (w szczególnoci tempo)
przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
Zosta szczegóowo omówiony w rozdziale 2.2.3.
niniejszej publikacji.

Tryb oceny wniosków
o dofinansowanie

Sposób wyboru wniosków o dofinansowanie
ze wskazaniem instytucji odpowiadaj cej
za podjcie tych decyzji.

Alokacja finansowa
na dziaanie ogóem

Kwota rodków przeznaczona na sfinansowanie
projektów w ramach danego dziaania (poddziaania).
Kwota ta okrela warto udzielonego wsparcia
na to dziaanie w ramach caej perspektywy
finansowej, tzn. w latach 2007 – 2013.

Wkad ze rodków unijnych
na dziaanie

Informacja o kwocie rodków, którymi fundusz
strukturalny (czyli UE) wspiera realizacj danego
dziaania.
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Tabela 2.1. Wyjanienie poszczególnych pól w tabeli Szczegóowego Opisu
Priorytetów Programu Operacyjnego — cig dalszy
Wkad ze rodków
publicznych krajowych
na dziaanie

rodki pochodz ce z budetu krajowego
wspófinansuj ce, zgodnie z tzw. zasad
9
dodatkowoci , dane dziaanie.
Kwota ta nie moe by nisza ni 15% alokacji
finansowej na dane dziaanie.

Przewidywana wielko
rodków prywatnych
na dziaanie

Wstpny szacunek rodków finansuj cych dziaanie
wnoszonych przez beneficjentów realizuj cych
projekty.

Maksymalny udzia rodków
UE w wydatkach
kwalifikowanych
na poziomie projektu (%)

Kwota ta nie moe by wysza ni 85% i informuje,
jaki udzia we wnioskowanej dotacji stanowi rodki
funduszu strukturalnego. Informacja ta jest niezbdna
do przygotowania prawidowego montau finansowego
10
projektu .

Minimalny wkad wasny
beneficjenta (%) (jeli
dotyczy)

Informacja o minimalnym wkadzie wasnym
wnoszonym przez beneficjenta jako uzupenienie
otrzymanej dotacji. Warto ta uzaleniona jest
od rodzaju beneficjenta oraz poziomu intensywnoci
pomocy publicznej i jest niezbdna do przygotowania
prawidowego montau finansowego projektu.

Pomoc publiczna

Informacja o wystpuj cych w ramach danego
dziaania typach pomocy publicznej. Pomoc publiczna
bd ca sformalizowanym pod wzgldem prawnym
i organizacyjnym bezporednim wsparciem
wnioskodawcy (MSP) jest w przypadku funduszy
strukturalnych udzielana w rónych trybach. Kady
z nich niesie okrelone uwarunkowania w zakresie
intensywnoci b d maksymalnej kwoty, jak moe
otrzyma przedsibiorstwo.

9

Wicej informacji na temat ogólnych zasad wsparcia kraju czonkowskiego
z funduszy strukturalnych mona uzyska midzy innymi w publikacji
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, red. T. Kierzkowski, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 74 – 92.

10

Zagadnienie montau finansowego projektu jest omówione w rozdziale 2.4.
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Tabela 2.1. Wyjanienie poszczególnych pól w tabeli Szczegóowego Opisu
Priorytetów Programu Operacyjnego — cig dalszy
Najczciej wystpuj cymi typami pomocy
w projektach skierowanych do sektora MSP s :
•
•
•
•

pomoc de minimis,
regionalna pomoc inwestycyjna,
pomoc na usugi doradcze,
pomoc na badania,

• pomoc na szkolenia.
Typ pomocy publicznej warunkuje maksymalny
poziom dofinansowania, jaki jest moliwy
do otrzymania, a take warto projektu, i jest
niezbdny do przygotowania poprawnego montau
finansowego projektu.
Dzie rozpoczcia
Termin, od którego mog zosta poniesione (w sensie
kwalifikowalnoci wydatków kasowym) wydatki11.
Minimalna/Maksymalna
warto projektu

Ewentualne warunki brzegowe odnosz ce si
do wartoci projektu wynikaj ce z konstrukcji
systemu wsparcia i zalenoci pomidzy danym
dziaaniem (poddziaaniem) a innymi programami
operacyjnymi i dziaaniami (które zostay
przedstawione w informacji o komplementarnoci
projektu).

Minimalna/Maksymalna
kwota wsparcia

Ewentualne warunki brzegowe odnosz ce si
do moliwej do otrzymania w ramach dziaania
(poddziaania) kwoty wsparcia. Wartoci wynikaj
z komplementarnoci dziaania z liniami wsparcia
dostpnymi w ramach innych programów
operacyjnych.

Forma patnoci

Bez uwag.

Wysoko udziau
cross-financingu (%)

W przypadku wyst pienia cross-financingu informuje
o warunkach brzegowych odnosz cych si do moliwej
do otrzymania kwoty.
ródo: opracowanie wasne.

11

Okres kwalifikowalnoci jest omówiony w rozdziale 2.3.
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Zapoznanie si z tymi informacjami pozwoli na wstpne zdiagnozowanie warunków brzegowych wsparcia, o które bdzie ubiega si
beneficjent. W nastpnej kolejnoci naley przej do zapoznania si
z dokumentacj konkursow.

2.2.3. Dokumentacja konkursowa

Dotacje udzielane MSP wspófinansowane ze rodków europejskich
s rozdzielane w ramach konkursów ogaszanych przez Instytucje
Wdraajce. Kada z instytucji posiada swoj stron internetow, na
której znajduj si informacje o harmonogramie ogaszania konkursów i szczegóowe informacje konkursowe.
Z reguy instytucje wdraajce przygotowuj ramowy harmonogram ogaszanych konkursów oraz szczegóowy zawierajcy:







numery konkursów,
numery dziaa (poddziaa), dla których bd ogaszane
konkursy,
kwot alokacji przeznaczon na dany konkurs,
charakter konkursu,
termin ogoszenia (oraz ewentualnie zakoczenia) naboru
wniosków o dofinansowanie projektów.

Z przedstawionych powyej informacji dodatkowych wyjanie
wymaga charakter konkursu. W latach 2007 – 2013 konkursy ogaszane w ramach poszczególnych programów operacyjnych mog mie
charakter otwarty lub zamknity. Konkurs otwarty oznacza, e nabór
wniosków trwa od dnia ogoszenia konkursu do momentu, a warto
zoonych wniosków osignie okrelon w procentach warto alokacji.
Jeeli w ramach interesujcego beneficjenta typu dziaania (poddziaania) w harmonogramie wskazane jest, e konkurs bdzie mia charakter otwarty, to ze wszech miar wane jest postpowanie wedug

Zasady efektywnego pozyskiwania dotacji

zasady „kto pierwszy, ten lepszy”, poniewa czsto w pierwszych
dniach naboru moe wpyn taka liczba wniosków, e instytucja
wdraajca zadecyduje o zaprzestaniu naboru projektów.
Z kolei konkurs zamknity oznacza, e nabór wniosków trwa
w podanym w harmonogramie okresie, czyli mona (i czsto si tak
zdarza) zoy wniosek w ostatnim dniu naboru. Jednake trzeba
pamita , e instytucja wdraajca moe, ze wzgldu na wysok czn
warto zoonych projektów, zamkn nabór wniosków wczeniej ni
w zaplanowanym w harmonogramie okresie naboru12. Informacja
o ewentualnym zaprzestaniu naboru wniosków o dofinansowanie musi
by umieszczona na stronie instytucji wdraajcej z kilkudniowym
wyprzedzeniem.
Poza powyszymi cechami nabór wniosków moe by realizowany w ramach konkursów z (lub bez) preselekcji. Preselekcja jest
to wstpna weryfikacja zoonych ramowych propozycji projektu,
a nastpnie zaproszenie beneficjentów, którzy pozytywnie przeszli
preselekcj, do skadania kompletnych wniosków o dofinansowanie.
Naley pamita , e przejcie procesu preselekcji jeszcze nie gwarantuje otrzymania dofinansowania na realizacj projektu.
Po zapoznaniu si z terminami i charakterem konkursów naley
szczegóowo zapozna si z regulaminem przeprowadzania konkursu. W regulaminie konkursu znajduje si kilka kluczowych z punktu
widzenia konstrukcji projektu i wniosku o dofinansowanie informacji13:
12

Takie sytuacje zdarzyy si midzy innymi w ramach konkursów ogaszanych
przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci dla Dziaania 8.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Poddziaania 2.1.1.
Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w naborach w roku 2008 i 2009.

13

Poniewa nie ma jednolitego wzoru instrukcji (regulaminu) przeprowadzania konkursu, moe zdarzy si, e wymienione informacje bd nosi inne nazwy, jednake pomijajc kwestie cisoci leksykalnej, najwaniejsze jest wyodrbnienie opisanych w tym punkcie informacji.
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warunki uczestnictwa w konkursie — wskazujce typ projektu
podlegajcy dofinansowaniu, warunki, jakie musi speni
wnioskodawca (zarówno o charakterze formalnym, jak i czasami
merytorycznym) oraz ewentualnie grup, do której skierowany
powinien by projekt,
informacje o konkursie — w szczególnoci kwot rodków
przeznaczon do wydania w jego ramach i charakter konkursu,
warunki brzegowe projektu — wymagania czasowe
(w szczególnoci: termin rozpoczcia projektu, termin
zakoczenia, czas trwania projektu), wymagania finansowe
(midzy innymi: minimaln lub maksymaln warto projektu,
zasady kwalifikowalnoci wydatków), wymagania w zakresie
rezultatów projektu,
warunki dotyczce partnerstwa — czy projekt moe by
realizowany w partnerstwie i wymogi w stosunku
do partnerstwa,
zasady skadania wniosku o dofinansowanie — opisujce
szczegóowo wymogi formalne w zakresie skompletowania
dokumentacji, informacje o oprogramowaniu sucym
do zoenia wniosku, sposób oznakowania skadanych
dokumentów,
zasady wyboru projektów — opisujce nie tylko proces wyboru
projektów (ewentualne ramy czasowe oceny formalnej,
merytorycznej, terminy i warunki wnoszenia protestów
i odwoa), ale take moliw do uzyskania liczb punktów
oraz zasady oceny zarówno formalnej, jak i merytorycznej.

Szczegóowe zapoznanie si z powyszymi informacjami pomoe
w dostosowaniu projektu do oczekiwa osób oceniajcych.
Kolejnym dokumentem, z którym naley si zapozna , jest wzór
wniosku o dofinansowanie oraz zasady obsugi programu generator

Zasady efektywnego pozyskiwania dotacji

wniosków. W kadym z programów operacyjnych przygotowano specjalny program umoliwiajcy komputerowe przygotowanie wniosku
o dofinansowanie14.
Ostatnimi dokumentami, które naley koniecznie przeczyta , s
wzory karty oceny formalnej i karty oceny merytorycznej. Zawieraj
one kryteria oceny formalnej oraz kryteria oceny merytorycznej. Warto
zwróci uwag na zalenoci pomidzy niektórymi wartociami
wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu a kryteriami
punktowymi przyznawanymi w ocenie merytorycznej i rozway ich
uwzgldnienie w konstrukcji projektu15. Ostatni wan informacj
s wyniki dotychczasowych konkursów.

14

W niektórych programach operacyjnych istnieje nawet kilka programów
obsugujcych poszczególne dziaania. Wyczerpujce informacje na temat
adresu dostpu do oprogramowania znajduj si w regulaminie konkursu.
Warto take podkreli , e programy te w wikszoci zapisuj wprowadzane informacje na serwerach, zatem czasami w okresach wzmoonego
ruchu (np. ostatni lub przedostatni dzie zoenia wniosku) mog zdarzy
si przerwy techniczne zwizane z ograniczeniem przepustowoci serwerów. Dobr praktyk jest wczeniejsze przygotowanie materiaów w wersji
elektronicznej np. w edytorze tekstu oraz arkuszu kalkulacyjnym, a nastpnie skopiowanie gotowych informacji do generatora wniosków. Opierajc si na wasnych dowiadczeniach, sugeruj take czste zapisywanie
dokonanych zmian. Zasady obsugi oprogramowania dostpne s z reguy
na stronie kierujcej do formularza aplikacyjnego, warto si z nimi zapozna przed rozpoczciem pracy nad wnioskiem o dofinansowanie projektu.

15

Np. w karcie oceny merytorycznej stosowanej w województwie mazowieckim dla oceny wniosków o dotacje inwestycyjne skadane przez MSP beneficjent moe otrzyma za zadeklarowan liczb nowo utworzonych miejsc
pracy maksymalnie 11 punktów. Jednake ich liczba cile zaley od liczby
zadeklarowanych do stworzenia w ramach projektu miejsc pracy. Np. jeeli
beneficjent zadeklaruje:
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2.2.4. Dotychczasowe wyniki konkursów

Kada instytucja wdraajca jest zobowizana do publikowania wyników konkursów. Poniewa dotychczas w ramach kadego z dziaa
zrealizowano co najmniej jeden konkurs, warto zatem zapozna si
z jego wynikami, w kontekcie wartoci przyznanego dofinansowania
oraz nazwy podmiotów realizujcych ju projekty.
Opisane powyej najwaniejsze dokumenty pozwol przygotowa
si do sporzdzenia zaoe organizacyjnych, czasowych oraz formalnych w zakresie przygotowywanego wniosku o dofinansowanie projektu. Nastpnym etapem powinno by przygotowanie zaoe finansowych projektu, a zatem zmierzenie si z frapujcym zagadnieniem
kwalifikowalnoci.

2.3. Kwalifikowalno
Kwalifikowalno jest chyba jednym z waniejszych zagadnie zwizanych z przygotowaniem oraz realizacj projektów wspófinansowanych z funduszy strukturalnych. Có ona oznacza? Otó fakt, e
operacja jest kwalifikowana, oznacza, i kwalifikuje si do refundacji.
Rzecz sama w sobie jest dosy prosta i oczywista, jednake zaczyna
si komplikowa , jeeli przyjrzymy si temu zagadnieniu bardziej
szczegóowo.

•
•
•
•
•

stworzenie 0 nowych miejsc pracy, dostaje 0 punktów,
od 1 do 2 miejsc pracy, dostaje 3 punkty,
3 – 5 miejsc — 6 punktów,
6 – 10 — 9 punktów,
powyej 10 miejsc pracy — 11 punktów.

Zasady efektywnego pozyskiwania dotacji

2.3.1. Rozumienie kwalifikowalnoci

Kwalifikowalno dotyczy zarówno projektu, jak i poszczególnych
wydatków ponoszonych w ramach projektu. Fakt, e projekt kwalifikuje si do wsparcia, nie oznacza automatycznie, e wszystkie jego
komponenty take kwalifikuj si do refinansowania. Problem kwalifikowalnoci przypomina troch … piramid (rysunek 2.1).

ródo: opracowanie wasne.

Rysunek 2.1. Piramida kwalifikowalnoci

Przedstawiona piramida kwalifikowalnoci pozwala w sposób
intuicyjny zrozumie specyfik tego zagadnienia. U podstawy piramidy le fundamentalne dla problemu kwalifikowalnoci akty prawne
przyjte przez UE i obowizujce wszystkie kraje korzystajce ze
wsparcia w ramach funduszy strukturalnych. Do najwaniejszych
nale16:
16

Wymienione akty prawne s dostpne w wersji elektronicznej midzy
innymi pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
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1. Rozporzdzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajce
rozporzdzenie (WE) nr 1783/1999.
2. Rozporzdzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spoecznego i uchylajce
rozporzdzenie (WE) nr 1784/1999.
3. Rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiajce przepisy ogólne dotyczce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spoecznego oraz Funduszu Spójnoci i uchylajce
rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999.
4. Rozporzdzenie Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia
2006 r. ustanawiajce szczegóowe zasady wykonania
rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajcego
przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego
oraz Funduszu Spójnoci oraz rozporzdzenia (WE)
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kady z krajów czonkowskich precyzuje powysze przepisy i publikuje grup aktów prawnych uszczegóowiajcych problematyk
zarzdzania projektami i kwalifikowalnoci. W Polsce inicjatywy
legislacyjne koordynuje Minister Rozwoju Regionalnego. Do najwaniejszych aktów prawnych regulujcych problematyk pozyskiwania
rodków nale17:

17

Wymienione akty prawne s dostpne w wersji elektronicznej midzy
innymi pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
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Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658,
z pón. zm.),
Krajowe wytyczne dotyczce kwalifikowania wydatków
w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci
w okresie programowania 2007 – 2013.

Dokumenty te tworz ogólne ramy obowizujce na obszarze
caego kraju i odnoszce si do wszystkich programów operacyjnych
planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2007 –
– 2013. Kolejnym poziomem uszczegóowienia s wytyczne kwalifikowalnoci przygotowane dla kadego z programów operacyjnych. Informacje o waciwym dla danego dziaania (poddziaania) dokumencie
mona znale w Szczegóowym Opisie Priorytetów w polu „Lista
wydatków kwalifikowanych w ramach dziaania”.
Wytyczne kwalifikowalnoci dla poszczególnych programów operacyjnych zawieraj zasady stosowane do wszystkich dziaa oraz
dodatkowe wymogi w zakresie kwalifikowalnoci wydatków dla
poszczególnych dziaa (a niekiedy nawet poddziaa i schematów).
Jak zatem poradzi sobie ze zrozumieniem kwalifikowalnoci?
Punktem wyjcia jest diagnoza, jaki fundusz strukturalny finansuje
dziaanie, w ramach którego o dofinansowanie ubiega si wnioskodawca. Informacja ta znajduje si take w szczegóowym opisie priorytetów. W kolejnym kroku naley zapozna si z wytycznymi UE
w zakresie stosowania i kwalifikowania operacji wspófinansowanych
w ramach danego funduszu strukturalnego. Nastpnie naley zapozna si z wytycznymi kwalifikowalnoci dla programu operacyjnego,
naley przeczyta ogólne zasady, a w drugim etapie zapozna si ze
szczegóowymi wymogami dla poszczególnych dziaa. Tylko taki kierunek zapoznawania si z dokumentami umoliwi efektywne zrozumienie zagadnienia kwalifikowalnoci i prawidowe przygotowanie
projektu oraz zawartych w nim operacji.

103

104

FUNDUSZE UNIJNE — SZANSA NA ROZWÓJ MAYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

2.3.2. Kwalifikowalno projektów

Jak ju wspomniano, punktem wyjcia w analizie kwalifikowalnoci
jest rozeznanie, czy planowany zakres projektu jest moliwy do sfinansowania w ramach danego dziaania, a zatem odpowied na pytanie
o zgodno projektu. Aby zweryfikowa , czy skadany przez beneficjenta projekt jest kwalifikowany, naley zweryfikowa czy:










zakres merytoryczny projektu jest zgodny z zakresem moliwych
do sfinansowania operacji w ramach danego dziaania18,
beneficjent jest uprawniony do skadania tego typu projektu
do danego dziaania19,
projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym20,
projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE21,
obszar realizacji projektu pokrywa si z obszarem objtym
wsparciem w ramach danego dziaania22,
struktura projektu jest zgodna z wymogami konkursowymi.

18

Informacje o tym uzyska mona zarówno w szczegóowym opisie priorytetów, jak i w dokumentacji konkursowej.

19

jw.

20

W szczególnoci z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1058), tekst ujednolicony ustawy znajduje si na stronie internetowej Urzdu Zamówie Publicznych pod adresem www.uzp.gov.pl, oraz
z aktami prawnymi regulujcymi zagadnienia pomocy publicznej.

21

W szczególnoci zgodno z wytycznymi UE w zakresie oddziaywania na
rodowisko, polityk równych szans, koncepcj zrównowaonego rozwoju
oraz polityk w zakresie budowania spoeczestwa informacyjnego.

22

Informacje o tym uzyska mona zarówno w szczegóowym opisie priorytetów, jak i w dokumentacji konkursowej.
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Weryfikacja tych punktów pozwoli na odpowied na pytanie
o kwalifikowalno projektu. Jednake warto w tym miejscu przypomnie , e fakt, i dany projekt jest moliwy do refinansowania
w ramach danego dziaania, nie oznacza automatycznie, e wszystkie
wydatki mog zosta uznane za kwalifikowane. W kolejnym etapie
analizy naley zapozna si z zasadami kwalifikowalnoci wydatków.

2.3.3. Ogólne zasady kwalifikowania wydatków

Kady projekt obejmuje swoim zakresem okrelony i uoony w logiczn cao zestaw czynnoci, które z punktu widzenia kwalifikowalnoci rodz okrelone skutki finansowe. Kade dziaanie planowane do zrealizowania i realizowane w ramach projektu zawiera
pewne pozycje wydatków, aby zatem by pewnym co do ich zasadnoci
i moliwoci refundacji, naley przede wszystkim zrozumie ogólne
zasady kwalifikowania wydatków23.
Po pierwsze, okres kwalifikowania wydatków, czyli przedzia czasowy, w którym wydatek moe zosta poniesiony w rozumieniu kasowym24. Pomimo e formalne ramy czasowe kwalifikowalnoci obejmuj okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2015, faktyczny okres
kwalifikowalnoci wydatków zaley od szczegóowych zapisów w dokumentacji konkursowej i szczegóowym opisie priorytetów. Okres
kwalifikowalnoci cile zaley od wytycznych w zakresie trybu pomocy

23

Opracowanie wasne na podstawie zasad kwalifikowalnoci wydatków
w poszczególnych programach operacyjnych.

24

Wydatek w rozumieniu kasowym oznacza rozchód rodków pieninych,
czyli wypat. Zatem dniem poniesienia wydatku nie bdzie np. data wystawienia przez podwykonawc faktury, ale dzie, w którym beneficjent t
faktur zapaci.
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publicznej, w ramach której finansowany jest dany projekt i ponoszone w jego ramach wydatki25. W przypadku projektów realizowanych
przez MSP za pocztek okresu kwalifikowalnoci jest przyjmowany
najczciej:




Dzie, w którym beneficjent otrzyma informacj od instytucji
wdraajcej, e wniosek spenia warunki uzyskania pomocy
i co do zasady kwalifikuje si do objcia pomoc — pismo,
które otrzymuje beneficjent w wyniku oceny formalnej
zoonego projektu. Ten termin rozpoczcia okresu
kwalifikowalnoci dotyczy wydatków finansowanych
w ramach pomocy publicznej udzielanej w trybie regionalnej
pomocy inwestycyjnej w obrbie regionalnych programów
operacyjnych.
Dzie 1 stycznia 2007, ale pod warunkiem, e wydatek jest
finansowany w trybie pomocy publicznej de minimis, a projekt
nie jest wspófinansowany w trybie regionalnej pomocy
inwestycyjnej26.

Z kolei termin zakoczenia ponoszenia wydatków nie moe nastpi póniej ni do dnia 31 grudnia 2015 roku, jednake w ramach
dotacji dla MSP szczegóowy termin zakoczenia okresu kwalifikowalnoci jest podany w umowie o dofinansowanie projektu. Okres
kwalifikowalnoci jest zatem zamknitym przedziaem czasowym,
w którym beneficjent musi ponie wydatek, aby móc ubiega si
o jego refundacj.
25

Informacja ta znajduje si w szczegóowym opisie priorytetów.

26

W przypadku finansowania wydatków projektu jednoczenie w ramach
trybów pomocy publicznej de minimis i regionalnej pomocy publicznej
wymagane jest otrzymanie informacji od instytucji wdraajcej, o której
mowa wyej.

Zasady efektywnego pozyskiwania dotacji

Po drugie, fakt poniesienia wydatku — wydatek musi zosta poniesiony w sensie kasowym. Ten aspekt kwalifikowalnoci jest bardzo
wany i naley o nim szczególnie pamita . Przypomnijmy, aby zrefundowa wydatek, naley go najpierw ponie , a dopiero potem
wnioskowa o jego zwrot. Warto w tym miejscu podkreli , e taka
zasada kwalifikowalnoci wydatków oznacza przeniesienie caoci
odpowiedzialnoci na barki beneficjenta. Oczywicie nie oznacza to
zawsze sytuacji, w której beneficjent musi w caoci ponie wydatki
w ramach danego projektu, a dopiero potem wnioskowa o ich refundacj. W wikszoci linii finansujcych okrelone operacje moliwe
jest otrzymanie zaliczki27 bd wnioskowanie o refundacj wydatków
wczeniej ni po zakoczeniu projektu28.
Po trzecie, wydatek musi zosta przewidziany w budecie projektu
oraz zosta zaakceptowany w wyniku oceny merytorycznej przez osoby
oceniajce zasadno i potrzeb jego poniesienia. Warto w tym miejscu
przypomnie , e fakt przyjcia budetu projektu przez instytucj wdraajc nie gwarantuje uznania wydatku za kwalifikowany. Przyjcie
budetu i podpisanie umowy daje tylko warunkow zgod na realizacj tego wydatku oraz na wnioskowanie o jego refundacj29.

27

W lutym 2009 roku w ramach dziaa aktywizujcych polsk gospodark
w czasach kryzysu minister rozwoju regionalnego podpisaa Rozporzdzenie umoliwiajce szersze uzyskiwanie zaliczek przez beneficjentów realizujcych projekty wspófinansowane z funduszy strukturalnych UE.

28

Problematyka zachowania pynnoci finansowej w realizacji projektu bdzie
szerzej omawiana w rozdziale 3.

29

Jest to bardzo wany aspekt zarzdzania projektem europejskim, czsto
zapominany przez MSP. Fakt podpisania umowy nie daje adnych gwarancji, beneficjent ponosi wydatek na swoj odpowiedzialno i skadajc
wniosek o refundacj, dokumentuje i prosi o uznanie go za kwalifikowany.
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